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Türkiye’nin en kapsaml perakende sektörü anketi olan TEPAV-Perakende Anketi'nin
(TEPE) sonuçlar , Aral k 2009’dan itibaren TEPAV’ n internet sayfas nda kamuoyuyla
payla lmaktad r. Nisan 2011'den itibaren TEPE verileri mevsimsellikten ar nd lm ve
ar nd lmam seriler olarak aç klanmaktad r.
May s 2008’den bu yana her ay düzenli olarak yap lan anket çal malar nda May s 2008Nisan 2011 döneminde anketlerin tamam yüzyüze, May s-Aral k 2011 döneminde anketlerin
98'i telefonla, 402'i yüzyüze, Ocak-Aral k 2012 döneminde anketlerin 125'i telefonla, 375'i
yüzyüze, Ocak-Aral k 2013 döneminde anketlerin 147'si telefonla, 353'ü yüzyüze olarak
uygulanm r. Ocak 2014'ten itibaren anketlerin tamam telefon ile uygulanmaktad r.
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Tedarikçilerden sipari ve istihdam beklentilerinde de bir önceki aya ve geçen y n ayn
dönemine göre art ya and . Geçen y la göre i lerin durumunda hem ubat 2014’e hem de
Ocak 2015’e göre art ya and . AB-28’de de perakende güveni ubat ay nda dü tü.
Türkiye, Aral k 2013’ten bu yana ilk kez AB-28 perakende güveninden daha yüksek
de er ald .
ekil 1: TEPE ile AB-28 Perakende Endeksinin kar la

lmas ( ubat 2014 –

ubat 2015)
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Perakende güveninde geçen aya göre en iyi performans Türkiye sergiledi:
AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin Perakende Güven Endeksi de erlerine bak ld nda
Slovenya’n n ubat ay nda geçen y la göre en fazla art ya anan ülke oldu u görüldü.
Slovenya’y , spanya, Türkiye ve Çek Cumhuriyeti takip etti. ngiltere, Finlandiya ve Belçika
geçen y la göre en fazla dü
ya anan ülkeler oldular. Bir önceki aya göre en fazla
art Türkiye’de ya and . AB-28 Perakende Güven Endeksi, geçen y la ve bir önceki aya
göre Euro Bölgesi’ne oranla daha kötü performans sergiledi.
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Perakende güveni, ubatta yükselmeye devam etti:
2015 y na yükselerek giren TEPE, ubat ay nda -0,6 puan de erini ald . TEPE, bir önceki
aya göre 7,5 puan, geçen y n ayn dönemine göre 8,3 puan yükseldi. TEPE’nin bir önceki
aya ve geçen y n ayn dönemine göre yükselmesinde mevcut stok düzeyindeki azal
etkili oldu. TEPE’nin art nda geçti imiz 3 aya göre i lerdeki toparlanma alg ndaki art da
etkili oldu.
Tablo 1: TEPE (Mevsimsellikten Ar nd lm )

ubat 2015’te TEPE anketi kat mc lar n yüzde 52,9’u önümüzdeki 3 ayda i lerinde
iyile me beklerken, i lerinde kötüle me bekleyenlerin oran yüzde 20,1 düzeyinde oldu.
lerinde bir de iklik beklemeyenlerin oran ise yüzde 27 olarak belirlendi.

ubat ay nda sadece mobilya sektöründe dü
ya and :
Perakende güveninde ubat 2015’te alt sektörler itibariyle bak ld nda geçen y n ayn
dönemine göre, en fazla art “Di er” (akaryak t istasyonu, eczane, parfümeri, nalbur,
zücaciye, k rtasiye, vb.) sektöründe oldu. Bu sektörü, “birden fazla türde ürün satan bakkal,
market ve büyük ma azalar” ve “yiyecek, içecek ve tütün ürünleri” sektörleri izledi.
Bu 3 sektördeki art ortalama art n üzerinde oldu. “Elektrikli ev aletleri, radyo ve
televizyonlar”, “tekstil, haz r giyim ve ayakkab ” ve “motorlu ta tlar” sektörlerindeki art
ortalama art n alt nda kald . “Mobilya, ayd nlatma ekipmanlar ve ev içi kullan m ürünleri”
sektörü ise geçen y la göre dü
ya anan tek sektör oldu.
Alt sektör baz nda TEPE’nin

ubat 2015’te geçen y n ayn dönemine göre de
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